
 

 

Närvarande: Angelica Kauntz, Thomas K Jensen, Sam Leissner. Jonas Josefsson och John 

Öwre. 

 

 

På dagens möte närvarade vår studierektor Jonas Josefsson, så vi passade på att diskutera ett 

par frågor vi ville ta upp med institutionen. 

 

Angående tentor på lördagar så är det i princip omöjligt att flytta sista tentan på terminen från 

lördagar. Anledningen är att en termin alltid slutar på en söndag och det är ont om lokaler. 

Filosofen har haft många lördagstentor p g a. tentamen-salsbrist. Kungshuset har ingen egen 

sal som passar att ha tenta i för så många samtidigt, d v s. att många kurser på filosofen har 

tenta samma dag. Studentrådet och Jonas ska båda hjälpa till att inför nästa termin kontakta 

den som är ansvarig för tentamensalsbokning och försöka få mindre lördagstentor. 

 

Kaffemaskinerna som studentrådet tjatat om kommer komma inom denna vecka eller nästa 

vecka! De är bättre kaffemaskiner samt att man kan betala med kort i dem! 

 

Studentrådet har pratat om att det borde vara fler olika seminarier i A-kurserna, eftersom det 

är nästan helt och hållet salstentor. Framförallt i praktisk grundkurs. Jonas berättade att de har 

skett förändringar och det är en del nya grejer på gång.  

 

Vi pratade även om kursutvärderingarna. Eftersom de ej sammanställts från höstterminen. Det 

är ett nytt system som skall komma för att enklare kunna sammanställa utvärderingarna. Vi i 

studentrådet kunde få låna utvärderingarna att titta på och själva sammanställa dem om vi 

ville. Jag tycker det låter som en bra idé. 

 

För de som ej vet så kan alla boka olika salar i Kungshuset när de är lediga. Detta gäller alla 

salar. Det är bara att knacka på hos Ylva von Geber och boka! 

 

Den 15/3 kommer vi ha vår filosof pub i Helsingkronas Nations lokal Sunken. Vi får köpa in 

vin av Sams korridor som varit i Tyskland nyligen. Jag föreslår att alla lägger en liten slant 

som de sedan kommer få tillbaka eftersom vi kommer att ta inträde på puben. De som vill 

hjälpa mig att fixa affischer för detta kan komma till Kåren klockan 12 på fredag. 

 

Nästa studentrådsmöte blir av den 6/3 klockan 9 på Kåren! Jag hoppas tiden skall passa alla 

kurser och att så många som möjligt kan närvara. Den nya tiden är lagd eftersom att mötena 

krockar ofta med en del kursers föreläsningar mitt på dagen. 

 

Bästa Hälsningar, 

 

Angelica Kauntz 

Ordförande för Filosofiska Studentrådet 
 


